R O M Â N IA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PR O C E S - VER BAL
încheiat azi, 27 februarie 2020, cu ocazia şedinţei ordinare,
a Consiliului Local al Municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data
de 27 februarie 2020 s-a făcut în data de 21.02.2020, urmare Dispoziţiei nr. 111/21.02.2020
a Primarului Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 134 alin. 2 și alin. 3 lit.
a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu
modificările și completările ulterioare.
La şedinţă au fost prezenţi toți cei 17 consilieri locali în funcţie.
La şedinţă au participat toți cei 3 delegaţi săteşti: domnul Liviu Groza - delegat sătesc
în satul Ruda Brad, domnul Adrian Marius Benea - delegat sătesc în satul Mesteacăn şi
domnul Marin Constantin Hărăguş - delegat sătesc în satul Ţărăţel.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu şi doamna Secretar General al
Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora.
În calitate de invitaţi au participat: domnul Adrian Grosu – director al S.C.
TERMICA BRAD S.A., doamna Mariana Bordea– contabil șef la S.C. Termica Brad S.A.,
domnul Lucian Miron director al Spitalului Municipal Brad, domnul Ioan Cobori – manager
la Spitalul Municipal Brad, doamna ec. Miha Elena – contabil la Liceul Teoretic „Avram
Iancu” Brad și domnul Murgu Zafiu – șef Sector apă - canal S.C. APA PROD S.A. Brad.
Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă, precum şi
prevederile art. 137 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora,
constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia.
Totodată, doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora,
reaminteşte consilierilor locali prezenţi prevederile art. 228 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi anume:
„ ART. 228
Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali
(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV
din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se
abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la
încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un
folos material pentru sine sau pentru:
a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;
b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor
al unei obligaţii;

c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau
de la care obţine venituri;
d) o altă autoritate din care face parte;
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care
a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;f) asociaţie sau
fundaţie din care face parte.
(2) În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una
dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei
consiliului local, respectiv a consiliului judeţean interesul personal pe care îl are la
adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesulverbal al şedinţei.
(3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean nu mai este
luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care
acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri.
(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu
încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr.
176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie
privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu
diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni”.
În continuare, doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora,
dă cuvântul domnului preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, pentru a prelua
conducerea şedinţei.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, îl roagă pe domnul Primar,
Florin Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi.
Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită permisiunea de a sta pe scaun pe durata
prezentării materialelor și dă citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizațiilor Municipiului Brad pentru anul
2020 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidența fiscală a persoanelor juridice
care au fost radiate din Registrul Comerțului și anularea debitelor restante aferente acestora
– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor şcolare, a cuantumului unei burse
şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul II al anului şcolar 2019 - 2020 –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin procedură simplificată a serviciului
public de salubrizare – activitatea privind ”măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea
căilor publice” în municipiul Brad, județul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Structurii organizatorice a Spitalului
Municipal Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru
Spitalul Municipal Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al
Municipiului Brad în comisia de concurs, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante de director medical, funcție
specifică comitetului director, la Spitalul Municipal Brad – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ
de stat actualului chiriaş, doamnei BOCOIU CRISTINA MARIANA – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 98 din Blocul 105 G, situat în
municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Brad la Programul
Termoficare și a graficului de eșalonare anuală a plăților pentru obiectivul de investiții
„ADAPTAREA ȘI OPTIMIZAREA REȚELEI DE TRANSPORT AGENT TERMIC
PENTRU CENTRALA TERMICĂ CU FUNCȚIONAREA PE BIOMASĂ, MUNICIPIUL
BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” ETAPA II: TRONSON ÎNTRE PUNCTELE DE
RACORD LA REȚEAUA EXISTENTĂ C – F1 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Brad la Programul
Termoficare și a graficului de eșalonare anuală a plăților pentru obiectivul de investiții
„MODERNIZARE PUNCT TERMIC NR. 4 ŞI A REŢELELOR AFERENTE ÎN MUNICIPIUL
BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

12. Proiect de hotărâre privind stabilirea perioadei de pășunat pentru pajiștile
proprietarilor și/sau deținătorilor legali ai acestora din Municipiul Brad – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
13. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul
agricol pentru semestrul II al anului 2019 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea
acestei activităţi – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
14. Analizarea și discutarea unor cereri și adrese:
- adresa nr. 1117/20.02.2020 a Spitalului Municipal Brad;
- adresa nr. 15971/03.02.2020 a RDD BOBAR DESIGN S.R.L.;
- sesizarea nr. 15.134/2.01.2020 a domnului Marțiș Ionel Iustin.
15. Informarea nr. 18.379/20.02.2020 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
16. Diverse.
Domnul Primar, Florin Cazacu, retrage punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, cu
precizarea că fiecare cotizație se va regăsi în proiect de hotărâre distinct pe suplimentara
ordinei de zi. Urmare retragerii punctului nr. 1 ordinea de zi se va renumerota, punctul nr. 2
devenind punctul nr. 1 și așa mai departe.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, supune la vot ordinea de zi
prezentată care se aprobă cu 17 voturi ”pentru”.

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, întreabă dacă sunt modificări
sau suplimentări la ordinea de zi prezentată.
Domnul Primar, Florin Cazacu, propune suplimentarea proiectului ordinii de zi cu
următoarele puncte:
Suplimentar 1. Adresa nr. 17.907/18.02.2020 a locatarilor blocului 10 de pe strada
Aleea Poștei din municipiul Brad, județul Hunedoara.
Suplimentar 2. Adresa nr. 18684/24.02.2020 a domnului Benea Adrian Marius,
delegat sătesc – sat Mesteacăn.
Suplimentar 3. Adresa nr. 18.717/24.02.2020 a domnului Grancea Moise Emanuel.
Suplimentar 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației
anuale de membru al Asociaţiei Municipiilor din România - inițiat de Primarul
Municipiului Brad.
Suplimentar 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării contribuției anuale
datorată de către Municipiul Brad Asociaţiei „SALVITAL” Hunedoara - inițiat de Primarul
Municipiului Brad.
Suplimentar 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei pentru anul
2020 datorată de către Municipiul Brad, în calitate de membru, Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA” - inițiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei pentru anul
2020 datorată de către Municipiul Brad, în calitate de membru, Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara” - inițiat
de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei pentru
anul 2020 datorată de către Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”
Deva, judeţul Hunedoara - inițiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al
Municipiului Brad pe anul 2020 - inițiat de Primarul Municipiului Brad.
Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului ordinii
de zi, domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, supune aprobării modificările la
Ordinea de zi propuse, care se aprobă cu 17 voturi ”pentru”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, supune aprobării Ordinea de zi
în ansamblul ei care se aprobă cu 17 voturi ”pentru”.
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, în ordinea
aprobată.
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidența fiscală a
persoanelor juridice care au fost radiate din Registrul Comerțului și anularea debitelor
restante aferente acestora.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
referatul de aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că potrivit prevederilor Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și

completările ulterioare, consiliul local are inițiativă și hotărăște în toate problemele de
interes local. În exercitarea atribuțiilor conferite, consiliul local aprobă, la propunerea
primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul
de încheiere a exercițiului bugetar. De asemenea, consiliul local stabilește impozitele și
taxele locale, în condițiile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare.
Conform prevederilor art. 266 alin. 4 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare „Obligaţiile fiscale datorate
de debitori, persoane juridice, radiaţi din registrele în care au fost înregistraţi potrivit legii
se anulează după radiere dacă pentru plata acestora nu s-a atras răspunderea altor
persoane, potrivit legii”.
Prin adresa nr. 13.212/16.01.2019, Primăria Municipiului Brad a solicitat Oficiului
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara documente justificative de radiere
pentru unele societăți comerciale care figurează cu debite restante la bugetul local și care,
în aplicația RECOM, figurează ca radiate.
Urmare acestei solicitări Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Hunedoara, prin adresa nr. 21976/08.04.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Brad
sub nr. 22825/09.04.2019, a transmis documentele justificative de radiere.
De asemenea, Cabinetul Individual de Insolvență Mariș Camelia Elena a transmis
prin adresa nr. 207/01.07.2019, documentele de radiere din Registrul Comerțului a unor
societăți comerciale la care a avut calitatea de lichidator.
Menționez că pentru cele 18 societăți comerciale radiate, care se regăsesc în anexa
care va face parte integrantă din hotărâre, debitoare la bugetul local al Municipiului Brad cu
sume provenite din impozite și taxe locale sau concesiuni s-a realizat procedura de
insolvabilitate, cu respectarea prevederilor art. 265 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală.
Ținând cont de prevederile art. 266 alin. 6 din Codul de Procedură Fiscală, cu
modificările și completările ulterioare, potrivit căruia „În cazul creanţelor fiscale
administrate de organul fiscal local, prin hotărâre, autorităţile deliberative pot stabili
plafonul creanţelor fiscale care pot fi anulate, care nu poate depăşi limita maximă
prevăzută la alin. (5)”, consider că se impune anularea acestor creanțe fiscale, aceasta
întrucât debitele sunt ale unor societăți comerciale radiate și nu există posibilitatea stabilirii
unui plafon.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea scoaterii din evidența fiscală a persoanelor juridice care au fost radiate din
Registrul Comerțului și anularea debitelor restante aferente acestora și-l supune plenului
Consiliului Local Brad spre dezbatere în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat și
doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Nemaifiind alte discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea,
menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri,
respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin.
3 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
necesită votul majorităţii absolute a consilierilor locali în funcție, respectiv 9
consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 26/2020 privind scoaterea din evidența fiscală a persoanelor juridice care au
fost radiate din Registrul Comerțului și anularea debitelor restante aferente acestora.
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor şcolare, a
cuantumului unei burse şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor
din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul II al anului
şcolar 2019 – 2020.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
referatul de aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că elevii de la cursurile cu frecvenţă din
învăţământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de performanţă, de burse de merit,
de burse de studiu şi de burse de ajutor social.
Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului
de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local.
Criteriile pentru acordarea burselor şcolare au fost stabilite în Consiliile de
administraţie ale Liceului Teoretic ,,Avram Iancu” Brad, ale Şcolii Gimnaziale ,,Mircea
Sântimbreanu” Brad şi ale Şcolii Gimnaziale ,,Horea, Cloşca şi Crişan” Brad şi au fost
comunicate prin adresele nr. 463/10.02.2020; nr. 661/12.02.2020 şi respectiv nr.
168/12.02.2020.
Întrucât bursele şcolare, numărul acestora, precum şi cuantumul fiecărei burse în
parte se aprobă semestrial prin hotărâre de consiliu, a propus aprobarea unui număr de 291
burse şcolare (194 burse de merit şi 97 burse sociale) ce se vor acorda elevilor din unităţile
de învăţământ preuniversitar din municipiul Brad în semestrul II al anului şcolar 2019 2020.
Conform prevederilor articolului unic din H.G. nr. 666/2019 pentru aprobarea
cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru
elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă elevilor în anul
şcolar 2019-2020
„(1) În anul şcolar 2019-2020, cuantumul minim al burselor de performanţă, de
merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învăţământul

preuniversitar de stat, cu frecvenţă, este cel stabilit de autorităţile administraţiei publice
locale, aflat în plată în anul şcolar 2018-2019.
(2) Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale pot stabili un cuantum
mai mare al burselor, în funcţie de posibilităţile financiare ale unităţilor/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale”.
Ținând cont de prevederile legale mai sus invocate, a propus majorarea cuantumului
burselor şcolare propuse spre aprobare după cum urmează:
- bursă de performanţă - de la 80 lei la 200 lei/lună;
- bursă de merit
- de la 70 lei la 100 lei/lună;
- bursă de studiu
- de la 60 lei la 80 lei/lună;
- bursă de ajutor social - de la 60 lei la 80 lei/lună.
Precizează că la stabilirea acestui cuantum s-a avut în vedere încadrarea în suma
prevăzută în bugetul local al Municipiului Brad, la capitolul bugetar 65.02 „Învăţământ”,
titlul 59-Alte cheltuieli, alin. „Burse”.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea burselor şcolare, a cuantumului unei burse şcolare şi a numărului burselor şcolare
ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Brad în
semestrul II al anului şcolar 2019-2020 și-l supune plenului Consiliului Local al
Municipiului Brad spre dezbatere în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat și doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nemaifiind alte discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea,
menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri,
respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin.
3 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
necesită votul majorităţii absolute a consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 27 /2020 privind aprobarea burselor şcolare, a cuantumului unei burse şcolare
şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar
de stat din Municipiul Brad în semestrul II al anului şcolar 2019 - 2020.

Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin procedură
simplificată a serviciului public de salubrizare – activitatea privind ”măturatul, spălatul,
stropirea și întreținerea căilor publice” în municipiul Brad, județul Hunedoara .
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
referatul de aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Serviciul public de salubrizare al
localităților face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice care se desfășoară
sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale și se
organizează pentru satisfacerea nevoilor comunităților locale ale unităților administrativ teritoriale.
În prezent activitatea privind măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor
publice din Municipiul Brad este prestată de către o societate comercială pentru o perioadă
de 6 luni, respectiv până la data de 04.06.2020.
Conform prevederilor art. 22 alin. 3 din Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare
de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
„Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin
hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în baza unui
studiu de oportunitate, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării
celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor
administrativ - teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi
publice”.
Conform prevederilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de
lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare:
„În orice situație în care o entitate contractantă intenționează să realizeze un
proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung, care să cuprindă fie executarea de
lucrări și operarea rezultatului lucrărilor, fie prestarea, gestionarea și operarea de servicii,
entitatea contractantă are obligația de a elabora un studiu de fundamentare prin care se
vor demonstra necesitatea și oportunitatea realizării proiectului în acest mod.”
Conform prevederilor art. 7 alin. 2 și alin. 3 din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare:
„Autoritatea contractantă atribuie contractele de achiziţie publică/acordurilecadru şi organizează concursurile de soluţii care privesc achiziţii publice a căror valoare
estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (1) prin
aplicarea unei proceduri simplificate, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin.
(2)”.
Astfel, pentru funcționarea corespunzătoare a “Serviciului de Salubrizare al
Municipiului Brad – activitatea privind măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor
publice”, se impune demararea procedurii de concesionare a serviciului precizat anterior
pentru o perioadă de 5 ani calendaristici.
Valoarea estimată a serviciilor care necesită a fi prestate se ridică la aproximativ
2.400.000 lei fără T.V.A. (aproximativ 40000 lei/lună x 60 luni).

Autoritatea contractantă – MUNICIPIUL BRAD va atribui contractul de
concesiune de servicii al “Serviciului de Salubrizare al Municipiului Brad – activitatea
privind măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice” în conformitate cu
prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu
modificările și completările ulterioare, respectiv:
”art. 11 (1) Procedurile de atribuire prevăzute de prezenta lege se aplică
concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii a căror valoare, fără T.V.A., este
egală sau mai mare decât pragul valoric de 25. 013 .925 lei,
(2) Concesiunile de lucrări sau concesiunile de servicii a căror valoare
este mai mică decât pragul valoric prevăzut la alin. (1) se atribuie, cu respectarea
principiilor generale prevăzute la art. 2 alin. (2), în condiţiile şi potrivit procedurilor
reglementate prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.”
Costurile vor fi achitate din bugetul local al Municipiului Brad de la cap. Bugetar
”Cheltuieli curente – situații de urgență”.
Serviciile vor fi achiziționate de la o societate comercială care dispune de utilajele
necesare efectuării acestor servicii și care se va putea autoriza A.N.R.S.C. după încheierea
contractului de concesiune. Prestațiile se vor deconta în baza situaţiilor de plată prezentate
şi confirmate de către compartimentul de specialitate.
Pentru prestarea serviciilor se vor transmite solicitări scrise către societăți
comerciale capabile să asigure prestarea acestor servicii, în vederea emiterii unor oferte de
preț ce vor fi negociate cu o comisie de evaluare desemnată prin dispoziția primarului.
Astfel, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea
concesionării prin procedură simplificată a serviciului public de salubrizare – activitatea
privind ”măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice” în municipiul Brad,
județul Hunedoara și-l supune spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Brad
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local,
Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nemaifiind alte discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea,
menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri,
respectiv în mod deschis.

Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin.
1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
necesită votul majorităţii simple a consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 28/2020 privind concesionarea prin procedură simplificată a serviciului
public de salubrizare – activitatea privind ”măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea
căilor publice” în municipiul Brad, județul Hunedoara .
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Structurii organizatorice a
Spitalului Municipal Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
referatul de aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Spitalul Municipal Brad prin adresa nr.
5395/23.08.2019 a solicitat Consiliului Local al Municipiului Brad acordarea Avizului de
Principiu în vederea obţinerii AVIZULUI CONFORM de la Ministerul Sănătăţii pentru
modificarea Structurii organizatorice a Spitalului Municipal Brad.
În urma analizării acestei adrese în ședința ordinară din luna august 2019, Consiliul
Local al Municipiului Brad cu unanimitate de voturi a acordat AVIZUL DE PRINCIPIU în
vederea obţinerii AVIZULUI CONFORM de la Ministerul Sănătăţii pentru modificarea
Structurii organizatorice a Spitalului Municipal Brad.
Prin adresa nr. XI/A/65851/VSC/595/21.01.2020, înregistrată la Primăria
Municipiului Brad sub nr. 15551/30.01.2020, Ministerul Sănătăţii – Direcţia Management şi
Structuri Sanitare a comunicat Avizul conducerii Ministerului Sănătăţii pentru noua
structură organizatorică a Spitalului Municipal Brad, prevăzută în anexă.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea Structurii organizatorice a Spitalului Municipal Brad și-l supune spre dezbatere
Consiliului Local al Municipiului Brad în forma prezentată.
Doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nemaifiind alte discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea,
menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri,
respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin.
1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, necesită
votul majorităţii simple a consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 29/2020 privind aprobarea Structurii organizatorice a Spitalului Municipal
Brad .
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului
de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
referatul de aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că îmbunătăţirea condiţiilor de acordare a
asistenţei medicale la nivelul Spitalului Municipal Brad, respectiv asigurarea unor servicii
medicale de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor trataţi în cadrul
acestui Spital este o necesitate şi o prioritate a administrației publice locale de care trebuie
să ţinem seama permanent.
Urmare obţinerii AVIZULUI CONFORM de la Ministerul Sănătăţii pentru
modificarea Structurii organizatorice a Spitalului Municipal Brad s-a aprobat prin hotărâre
de consiliu noua structură organizatorică a Spitalului Municipal Brad.
Aprobarea noii structuri organizatorice a Spitalului Municipal Brad a generat
necesitatea unor modificări în modul de organizare și funcționare a Spitalului Municipal
Brad.
Față de cele de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Spitalul Municipal Brad și totodată
abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 20/2020.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local al Municipiului
Brad dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nemaifiind alte discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea,
menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri,
respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin.
1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
necesită votul majorităţii simple a consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local

nr. 30/2020 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul
Municipal Brad .
Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului
Local al Municipiului Brad în comisia de concurs, respectiv în comisia de soluționare a
contestațiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante de director
medical, funcție specifică comitetului director, la Spitalul Municipal Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
referatul de aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin adresa nr. 1075/19.02.2020 a
Spitalului Municipal Brad, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
18075/19.02.2020, domnul Cobori Ioan – manager al Spitalului Municipal Brad aduce la
cunoștință faptul că va organiza concurs pentru ocuparea postului de director medical la
Spitalul Municipal Brad și, totodată, solicită desemnarea reprezentanților Consiliului Local
al Municipiului Brad în comisia de concurs, respectiv în comisia de soluționare a
contestațiilor.
Conform prevederilor art. 2 alin. 3 din Anexa la Ordinul nr. 287/2007 privind
aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor
pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director, cu modificările și completările
ulterioare, din comisia de concurs, respectiv din comisia de soluționare a contestațiilor
trebuie să facă parte și doi consilieri locali.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
desemnarea a 2 consilieri locali pentru a face parte din comisia de concurs și a 2 consilieri
locali pentru a face parte din comisia de contestații pentru concursul organizat în vederea
ocupării funcției vacante de director medical, funcție specifică comitetului director, la
Spitalul Municipal Brad și-l supun plenului Consiliului Local al Municipiului Brad spre
dezbatere în forma prezentată.
În același context, ținând cont de prevederile art. 2 alin. 2 din Anexa la Ordinul nr.
287/2007 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a
concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director, cu
modificările și completările ulterioare am propus și acordarea avizului pentru constituirea,
prin act administrativ al managerului Spitalului Municipal Brad, a comisiei de concurs,
respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în vederea
ocupării funcției vacante de director medical, funcție specifică comitetului director, la
Spitalul Municipal Brad.
Doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea solicită să se facă propuneri cu
reprezentanții Consiliului Local Brad atât în comisia de concurs cât și în comisia de
contestații.

Doamna Secretar General, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali
necesitatea exercitării votului în mod secret, în conformitate cu prevederile art. 139 alin.
6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
Domnul consilier local, Dorel Leaha – Ștefan, propune ca din comisia de concurs să
facă parte domnul consilier local, Iosif Manea.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, propune ca din comisia de concurs să facă parte
domnul consilier local, Ionel Circo.
Doamna consilier local, Adina Beciu, propune ca din comisia de soluționare a
contestațiilor să facă parte doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț.
Doamna consilier local, Mager Claudia, propune ca din comisia de soluționare a
contestațiilor să facă parte domnul consilier local, Vasile Bârea.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan
Sorin Ștefea, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna Secretar General, Carmen –
Irina Bora, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat,domnul
consilier local Iosif Manea a fost votat cu 16 voturi„pentru” și 1 vot „împotrivă” și
domnul consilier local Ionel Circo a fost votat cu 17 voturi”pentru”, pentru a face parte
din comisia de concurs iar doamna consilier local Ancuța Florentina Miheț a fost votată cu
17 voturi”pentru” și domnul consilier local Vasile Bârea a fost votat cu 17 voturi”pentru”
pentru a face parte din comisia de soluționare a contestațiilor.
Nemaifiind alte discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea,
menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri,
respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin.
1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
necesită votul majorităţii simple a consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 31/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al
Municipiului Brad în comisia de concurs, respectiv în comisia de soluționare a
contestațiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante de
director medical, funcție specifică comitetului director, la Spitalul Municipal Brad .
Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament din
fondul locativ de stat actualului chiriaş, doamnei BOCOIU CRISTINA MARIANA.

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
referatul de aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că doamna Bocoiu Cristina Mariana
deține cu chirie o locuință din fondul locativ de stat din anul 1983. Locuința este situată în
municipiul Brad, strada 9 Mai, bloc 4, scara 1, parter din municipiul Brad, județul
Hunedoara.
Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 12.866/15.01.2020,
doamna Bocoiu Cristina Mariana a solicitat cumpărarea cu plata în rate a locuinței deținute
în baza Contractului de închiriere nr. 3863/04.03.2019.
Din documentaţia prezentată rezultă faptul că actuala chiriaşă nu are datorii faţă de
Asociaţia de proprietari nr. 8 din care face parte şi nici restanţe la chirie.
În vederea stabilirii valorii de piaţă a apartamentului nr. 7 din blocul 4, scara 1, parter,
strada 9 Mai, din municipiul Brad, județul Hunedoara, s-a comandat întocmirea unui Raport
de evaluare privind opinarea valorii de piaţă.
Prin raportul de evaluare nr. 4D/21.01.2020, întocmit de către S.C. DOREVAL S.R.L.
DEVA – membru A.N.E.V.A.R., prin expert evaluator Varga Dorel, înregistrat la Primăria
Municipiului Brad sub nr. 14.581/23.01.2020, s-a opinat prin metoda comparațiilor de piață,
prețul de 29.025 lei (nu conține TVA), adică 6.073 euro, curs BNR la data evaluării,
respectiv data de 17.01.2020 : 1 euro = 4,7334 lei.
Vânzarea se face de către Municipiul Brad, în calitate de proprietar, actul de vânzare
– cumpărare urmând să fie încheiat în formă autentică și să fie semnat în numele și pentru
Municipiul Brad de către Primarul Municipiului Brad.
Prețul de vânzare al imobilului se va plăti de către cumpărător în rate egale de câte
436,00 lei pe lună, cu ultima rată de 398,50 lei, pe o perioadă de 5 ani.
Pentru neplata la termenul scadent a tranșelor, cumpărătorul datorează majorări de
întârziere la nivelul celor prevăzute pentru neplata la termen a obligațiilor fiscale.
În cazul neachitării consecutive a 6 (șase) rate lunare, contractul de vânzare –
cumpărare se consideră reziliat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere și fără
altă formalitate, urmând ca părțile să revină la situația anterioară vânzării, cu obligația în
sarcina cumpărătorului de a achita dobânzile și majorările de întârziere la zi.
Toate cheltuielile ocazionate de urmărirea debitorului în caz de neplată la data
scadentă, vor fi suportate de către cumpărător.
Până la achitarea integrală a prețului contractului de vânzare – cumpărare, se instituie
ipotecă asupra locuinței, cu obligația înscrierii acesteia în Cartea Funciară.
Contravaloarea raportului de evaluare, precum și cheltuielile legate de perfectarea
actelor de vânzare – cumpărare în formă autentică se suportă de către cumpărător,
cheltuielile legate de înscrierea ipotecii urmând a fi suportate de către vânzător.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local,

Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nemaifiind alte discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea,
menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri,
respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin.
3 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
necesită votul majorităţii calificate a consilierilor locali în funcție, respectiv 12
consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 32 /2020 privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat
actualului chiriaş, doamnei BOCOIU CRISTINA MARIANA .
Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 98 din Blocul
105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
referatul de aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că locuința nr. 98 din Blocul 105 G, situat
în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara a fost deținută cu
chirie de către domnul Duțu Iosif Alexandrina în baza Contractului de închiriere nr.
7659/08.05.2014.
Contractul a expirat la data de 11 mai 2016 și urmare a datoriilor acumulate nu a mai
fost prelungit și ținând cont de faptul că el a continuat să locuiască în imobil fără titlu
valabil a fost acționat în instanță pentru recuperarea debitului restant și pentru evacuare.
Prin Sentința Civilă nr. 785/2019, pronunțată în Dosarul nr. 1201/15/2019 al
Judecătoriei Brad, sentință definitivă s-a dispus obligarea domnului Duțu Iosif la plata
sumei de 1149,11 lei reprezentând chirie, penalități de întârziere și dobândă penalizatoare
până la data de 31 martie 2019 (data formulării cererii de chemare în judecată) precum și
evacuarea acestuia și a fiilor săi din imobilul situat în municipiul Brad str. Adrian Păunescu,
Județul Hunedoara.
Menționez că locuința este compusă dintr-o cameră, un hol și o baie, având o
suprafață totală de 11,00 mp.
Întrucât în evidențele Biroului Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad există mai multe cereri depuse la
Primăria Municipiului Brad pentru repartizarea unei locuinţe, las la latitudinea Comisiei
sociale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Brad să facă propuneri în acest sens.

În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
repartizarea locuinţei nr. 98 din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian
Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara și – l supune plenului Consiliului Local Brad spre
dezbatere în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, dă cuvântul doamnei consilier
local, Miheț Ancuța Florentina președintele Comisiei pentru activităţi ştiinţifice,
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement, pentru a prezenta cele 4
dosare ale persoanelor care solicită să beneficieze de locuinţe sociale asupra cărora comisia
şi-a îndreptat atenţia.
Doamna consilier local, Miheț Ancuța Florentina, menţionează că în cadrul Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement au
fost analizate 4 dosare şi anume: Hurșan Flaviu Dan, Berindei Dorin Gheorghe, Anghel
Goguț Claudiu și Rostaș Dorin Sorin.
Doamna Secretar General, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali
necesitatea exercitării votului în mod secret, în conformitate cu prevederile art. 139 alin.
6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
Doamna consilier local, Miheț Ancuța Florentina, menţionează că la analizarea
dosarelor s-au avut în vedere problemele sociale prezentate, veniturile solicitanţilor,
vechimea cererilor, iar în urma analizării, Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ,
sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement își exprimă opțiunea ca locuința nr. 98 să-i
fie repartizată domnului Anghel Goguț Claudiu și propune ca pe buletinele de vot să fie
trecute 4 persoane, iar consilierii locali să-şi exprime opţiunea pentru una dintre ele.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan
Sorin Ștefea, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna Secretar General, Carmen –
Irina Bora, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, domnul
Anghel Goguț Claudiu obţinut un număr de 17 voturi „pentru”, astfel că locuința nr. 98

din imobilul ,,Bloc 105 G” situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, judeţul
Hunedoara va fi repartizat domnului Anghel Goguț Claudiu”.
Nemaifiind alte discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea,
menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri,
respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin.
3 lit. g din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
necesită votul majorităţii absolute a consilierilor locali în funcție, respectiv 9
consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 33/2020 privind repartizarea locuinţei nr. 98 din Blocul 105 G, situat în
municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara.
Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului
Brad la Programul Termoficare și a graficului de eșalonare anuală a plăților pentru
obiectivul de investiții „ADAPTAREA ȘI OPTIMIZAREA REȚELEI DE TRANSPORT
AGENT TERMIC PENTRU CENTRALA TERMICĂ CU FUNCȚIONAREA PE
BIOMASĂ, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” ETAPA II: TRONSON
ÎNTRE PUNCTELE DE RACORD LA REȚEAUA EXISTENTĂ C – F1.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
referatul de aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că proiectul nr. 1012/2017 elaborat de
S.C. Gevis Proteam S.R.L. Deva a fost promovat pentru optimizarea rețelei de transport a
energiei termice, tronson cuprins între punctele de racord la rețeaua existentă C (pod peste
pârâul Luncoi, Cartier Micro I) -F1 (Bl.16, str. Cuza Vodă), în lungime totală de 1960 m.
Această investiție are ca obiectiv optimizarea sistemului de termoficare pe tronsonul
menționat anterior, prin reducerea lungimilor tronsoanelor de rețea agent termic primar, a
volumului de agent termic și a pierderilor calorice pe porțiunile cu termoizolație inexistentă
sau necorespunzătoare.
Realizarea investiției va fi posibilă prin obținerea cofinanțării de la bugetul de stat,
prin Programul “Termoficare 2019-2027”, aprobat prin O.U.G. 53/2019 privind aprobarea
Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea,
retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu
energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor
comunitare de utilități publice nr. 51/2006.
Solicitarea de finanțare trebuie însoțită de o serie de documente pentru a putea fi
supusă evaluării din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor privind eligibilitatea
proiectului și a cheltuielilor, prevăzute în Ghidul de finanțare. Din documentele solicitate

face parte hotărârea consiliului local de aprobarea participării la Programul Termoficare și a
graficului de eșalonare anuală a plăților.
Eșalonarea plăților se va face pe o perioadă 6 luni, conform graficului de realizare al
investiției.
Valoarea totală a devizului general este de 1.722.350 lei cu TVA.
Având în vedere cheltuielile efectuate anterior pentru proiectare și obținere avize în
valoare de 95.518,08 lei, valoarea estimativă a cheltuielilor pentru realizarea investiției
devine 1.626.831,92 lei, din care:
- buget local
244.024,78 lei
- buget de stat 1.382.807,14 lei.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local,
Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Vasile Bârea întreabă dacă au apărut date noi cu privire la
construcția noii centrale sau dacă au apărut ceva surse de finanțare.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că proiectul SC Energy Serv este la
Ministerul Fondurilor Europene în vederea evaluării, așteptându-se o decizie în acest sens,
iar optimizarea sistemului este legată de eliminarea pierderilor, prin montarea unor cochilii
de termoizolație
Nemaifiind alte discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea,
menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri,
respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin.
3 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
necesită votul majorităţii absolute a consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 34/2020 privind aprobarea participării Municipiului Brad la Programul
Termoficare și a graficului de eșalonare anuală a plăților pentru obiectivul de investiții
„ADAPTAREA ȘI OPTIMIZAREA REȚELEI DE TRANSPORT AGENT TERMIC
PENTRU CENTRALA TERMICĂ CU FUNCȚIONAREA PE BIOMASĂ, MUNICIPIUL
BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” ETAPA II: TRONSON ÎNTRE PUNCTELE DE
RACORD LA REȚEAUA EXISTENTĂ C – F1 .

Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului
Brad la Programul Termoficare și a graficului de eșalonare anuală a plăților pentru
obiectivul de investiții „MODERNIZARE PUNCT TERMIC NR. 4 ŞI A REŢELELOR
AFERENTE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA”.

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
referatul de aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că proiectul nr. 1019/2017 supus
aprobării, elaborat de S.C. Gevis Proteam S.R.L. Deva a fost promovat pentru continuarea
lucrărilor de reabilitare şi modernizare a sistemului public de termoficare, având ca efecte
finale diminuarea pierderilor tehnologice de energie termică, creşterea performanţelor
economice ale acestuia şi îmbunătăţirea confortului pentru utilizatorii sistemului.
Realizarea investiției va fi posibilă prin obținerea cofinanțării de la bugetul de stat,
prin Programul “Termoficare 2019-2027”, aprobat prin O.U.G. 53/2019 privind aprobarea
Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea,
retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu
energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor
comunitare de utilități publice nr. 51/2006.
Solicitarea de finanțare trebuie însoțită de o serie de documente pentru a putea fi
supusă evaluării din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor privind eligibilitatea
proiectului și a cheltuielilor, prevăzute în Ghidul de finanțare. Din documentele solicitate
face parte hotărârea consiliului local de aprobare a participării la Programul Termoficare și
a graficului de eșalonare anuală a plăților.
Durata de execuție a investiției este de 8 luni, conform graficului de realizare a
investiției.
Valoarea totală a devizului general este de 1.842.484 lei cu TVA.
Având în vedere cheltuielile efectuate anterior pentru proiectare și obținere avize în
valoare de 67.176,73 lei, valoarea estimativă a cheltuielilor pentru realizarea investiției
devine 1.775.307,27 lei, din care:
- buget local
266.296,09 lei
- buget de stat 1.509.011,18 lei.
Eșalonarea plăților se va face pe o perioadă de 24 luni, 2020-2021, având în vedere ca
nu s-a finalizat procedura de atribuire a contractului de execuție de lucrări.
Astfel, pentru primul an de investiție se vor aloca de la bugetul local 138.200 lei,
respectiv buget de stat 783.133 lei.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local al Municipiului
Brad dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local,
Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nemaifiind alte discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea,
menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri,
respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin.
3 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
necesită votul majorităţii absolute a consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 35/2020 privind aprobarea participării Municipiului Brad la Programul
Termoficare și a graficului de eșalonare anuală a plăților pentru obiectivul de investiții
„MODERNIZARE PUNCT TERMIC NR. 4 ŞI A REŢELELOR AFERENTE ÎN MUNICIPIUL
BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA”.

Punctul nr. 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea perioadei de pășunat pentru
pajiștile proprietarilor și/sau deținătorilor legali ai acestora din Municipiul Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
referatul de aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că pășunile reprezintă cea mai ieftină
sursă pentru asigurarea hranei erbivorelor în perioada de vegetație.
Conform prevederilor art. 6 din Ordinul nr. 544/2013 privind metodologia de calcul
al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte:
„(1) Începerea păşunatului se face în funcţie de condiţiile pedoclimatice şi de gradul
de dezvoltare a covorului ierbos.
(2) Se evită începerea păşunatului prea devreme, care poate afecta perioada de
regenerare, sănătatea şi supravieţuirea plantelor.
(3) Perioada de păşunat se va încheia în luna noiembrie, la o dată stabilită în funcţie
de evoluţia temperaturilor şi regimul precipitaţiilor.
(4) Data începerii şi încheierii păşunatului, […], se stabilesc prin hotărâre a
consiliului local”.
Ținând cont de toate caracteristicele climei zonale, durata sezonului de pășunat
pentru municipiul Brad este de cca 180 zile, depinzând de fiecare an în parte (ploios,
secetos).
Animalele pot fi introduse în pajiști după data de 20 aprilie în anii secetoși, în zonele
mai joase și după data de 1 mai în zonele mai înalte.
Este indicat ca folosirea pajiștilor prin pășunat să nu se facă după data de 1 noiembrie
deoarece plantele au nevoie de 20-30 de zile până la instalarea înghețurilor permanente

pentru refacerea masei vegetative, pentru o mai bună suportare a înghețurilor pe de o parte,
iar pe de altă parte pentru pornirea timpurie în vegetație.
Astfel, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus stabilirea perioadei
de pășunat pentru pajiștile proprietarilor și/sau deținătorilor legali ai acestora din municipiul
Brad, pentru anul 2020, astfel: pentru zonele joase, începând cu data de 21 aprilie până la
data de 31 octombrie iar pentru zonele mai înalte, începând cu data de 1 mai până la data
de 31 octombrie.
Doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nemaifiind alte discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea,
menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri,
respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin.
1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
necesită votul majorităţii simple a consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 36/2020 privind stabilirea perioadei de pășunat pentru pajiștile
proprietarilor și/sau deținătorilor legali ai acestora din Municipiul Brad.
Punctul nr. 12. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a
datelor în registrul agricol pentru semestrul II al anului 2019 şi a stabilirii măsurilor
pentru eficientizarea acestei activităţi.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
referatul de aprobare în calitatea sa de iniţiator. Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează
că în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 4 din anexa la Ordinul nr.
289/147/7.325/1.588/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului
agricol pentru perioada 2015 – 2019, semestrial, în şedinţa consiliului local, prin grija
primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol şi, prin
hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi.
In conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 din O.G. nr. 28/2008 privind registrul
agricol în scopul asigurării unei evidenţe unitare cu privire la categoriile de folosinţă a
terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale care contribuie la
dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale, autorităţile administraţiei
publice locale ale municipiilor organizează întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol.
Potrivit art. 6 din actul normativ menționat primarii municipiilor, iau măsuri pentru

întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie şi în format electronic, în
conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe, pentru asigurarea împotriva degradării,
distrugerii sau sustragerii acestuia, precum şi pentru furnizarea datelor din registru, cu
respectarea prevederilor legale.
Registrul agricol pe suport hârtie, are caracterul unui document oficial care constituie
o sursă importantă de informaţii, va fi numerotat, parafat şi sigilat, filele necesitând a fi
cusute pentru evitarea desprinderii acestora, ca urmare a utilizării îndelungate a registrului
agricol, precum şi înregistrat în registrul de intrare - ieşire de la nivelul autorităţii executive
a administraţiei publice locale respective. Informaţiile conţinute în baza de date a registrului
agricol gestionat în format electronic sunt informaţii oficiale şi sunt supuse reglementărilor
legale privind securitatea, integritatea şi funcţionalitatea sistemelor informatice.
Documentele eliberate pe suport hârtie în baza informaţiilor existente în baza de date
electronică privind registrul agricol se supun aceloraşi prevederi legale ca în cazul în care
registrul agricol este gestionat numai pe suport hârtie.
Registrul agricol gestionat în format electronic conform formularelor registrului
agricol aprobate prin hotărâre a Guvernului se ţine în baza unui program informatic
contractat de fiecare unitate administrativ-teritorială, cu respectarea prevederilor legale
privind achiziţiile publice.
Astfel, Municipiul Brad deține un număr de 40 de volume, din care:
TIP I – 34 volume în care sunt înregistrate 2907 de gospodării ale persoanelor fizice
cu domiciliul în Municipiul Brad;
TIP II – 4 volume în care sunt înregistrate 400 de gospodării ale persoanelor fizice cu
domiciliul în alte localități;
TIP III – 1 volum în care sunt înregistrate 54 de poziții aparținând persoanelor
juridice cu domiciliul fiscal în Municipiul Brad;
TIP IV – 1 volum în care sunt înregistrate 10 poziții aparținând persoanelor juridice
cu domiciliul fiscal în alte localități.
Până în prezent stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol atât pe suport de
hârtie cât și pe suport electronic este în procent de 100%, cuprinzând membrii gospodăriei,
clădirile de locuit, anexe gospodărești, mijloace de transport cu tracțiune animală și
mecanică, mașinile agricole, efectivele de animale existente la începutul anului precum și
evoluția acestora, modul de folosință a terenului, suprafețele cultivate și numărul pomilor
fructiferi.
În prezent, se află în curs de actualizare datele din registrul agricol electronic.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
să se ia act de stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol al municipiului Brad, pentru
semestrul II al anului 2019 şi să se aprobe programul de măsuri pentru eficientizarea
activităţii de înscriere a datelor în registrul agricol al municipiului Brad, ţinut în format
electronic şi pe suport de hârtie, și-l supune plenului Consiliului Local al Municipiului
Brad spre dezbatere în forma prezentată.
Doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nemaifiind alte discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea,
menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri,
respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin.
1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
necesită votul majorităţii simple a consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 37/2020 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol
pentru semestrul II al anului 2019 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei
activităţi .
Suplimentar 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației
anuale de membru al Asociaţiei Municipiilor din România.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
referatul de aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că asociaţia Municipiilor din România
(AMR), înfiinţată în anul 1990, este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial,
neguvernamentală şi apolitică, constituită în vederea promovării şi protejării intereselor
comune ale autorităţilor administraţiei publice locale, pentru soluţionarea şi gestionarea
nevoilor publice în numele şi pentru interesul colectivităţilor locale.
AMR reprezintă interesele membrilor pe plan intern şi internațional, stimulează şi
sprijină iniţiativele şi acţiunile municipiilor, oferă consultanță și susţine eforturile acestora
în demersul general de aliniere la standardele europene.
În prezent, AMR include toate cele 103 municipii din România, precum şi cele 6
sectoare ale Municipiului Bucureşti, în total 109 membri, aproximativ 10,5 milioane de
locuitori.
În anul 1996, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 55/1996,
s-a aprobat afilierea Municipiului Brad la Federaţia Municipiilor din România.
Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 12097/09.01.2020,
Asociaţia Municipiilor din România ne-a informat că, pentru anul 2020, cotizaţia de
membru AMR pentru Municipiul Brad este în sumă de 7.717,00 lei.
Aceasta se calculează după formula 0,5 lei/ locuitor/an x numărul de locuitori raportat
de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului anterior celui pentru care se
datorează cotizația și se achită din bugetul local.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea achitării cotizaţiei în cuantum de 0,5 lei/locuitor/an, respectiv suma de 7.717,00

lei/an pentru anul 2020 datorată de către Municipiul Brad, în calitate de membru, Asociaţiei
Municipiilor din România și-l supune plenului Consiliului Local al Municipiului Brad spre
dezbatere în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nemaifiind alte discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea,
menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri,
respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin.
3 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
necesită votul majorităţii absolute a consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 38/2020 privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al
Asociaţiei Municipiilor din România.
Suplimentar 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării contribuției anuale
datorată de către Municipiul Brad Asociaţiei „SALVITAL” Hunedoara.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
referatul de aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Asociația „Salvital” Hunedoara este o
organizație non-guvernamentală pentru susținerea și finanțarea Serviciului Mobil de
Urgență, Reanimare și Descarcerare Hunedoara.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 34/28.02.2011 și Acordul de parteneriat
nr.21/12105/2018 încheiat între Asociația „Salvital” Hunedoara și Consiliul Local al

Municipiului Brad s-a aprobat contribuția de membru pentru Municipiul Brad, în cuantum
de 5 lei/locuitor/an.
Prin adresa nr. 51/14.01.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
12.973/15.01.2020, asociația ne-a informat că pentru anul 2020, cotizaţia de membru pentru
municipiul Brad este în sumă de 76.805 lei/an.
Această contribuție anuală este cuprinsă în bugetul local al Municipiului Brad pe anul
2020 la capitolul bugetar 66.02 „Sănătate” și va fi virată asociației lunar sau trimestrial.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nemaifiind alte discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea,
menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri,
respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin.
3 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
necesită votul majorităţii absolute a consilierilor locali în funcție, respectiv 9
consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 39/2020 privind aprobarea achitării contribuției anuale datorată de către
Municipiul Brad Asociaţiei „SALVITAL” Hunedoara .
Suplimentar 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei pentru
anul 2020 datorată de către Municipiul Brad, în calitate de membru, Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
referatul de aprobare în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea Consiliului Local
nr.116/2008, Municipiul Brad prin Consiliul Local, a devenit membru al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”.
Această asociere între unităţile administrativ - teritoriale ale Judeţului Hunedoara are
drept scop îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în
localităţile situate pe Valea Streiului, Mureşului şi Crişului, precum şi pentru creşterea
capacităţii de atragere de fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea investiţiilor
necesare în infrastructura aferentă acestor servicii.
Prin Hotărârea nr. 14/2019 a Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „AQUA PREST” HUNEDOARA s-a aprobat cotizaţia membrilor asociați
pentru anul 2020, în cuantum de 1,40 lei/locuitor/an, aplicată la populaţia după domiciliu,
furnizată de Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara .
Pentru anul 2020 cotizația de membru pentru Municipiul Brad este în cuantum de
21.505 lei/an iar decontarea acestor cheltuieli se face de la capitolul bugetar 51.02.
”Autorităţi publice ” cu încadrarea în limita creditelor bugetare aprobate.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea achitării cotizaţiei în cuantum de 1,40 lei/locuitor/an, respectiv suma de 21.505
lei/an pentru anul 2020 datorată de către Municipiului Brad, în calitate de membru,
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA” și-l supune
spre dezbatere plenului Consiliului Local al Municipiului Brad în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nemaifiind alte discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea,
menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri,
respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin.
3 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

necesită votul majorităţii absolute a consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 40/2020 privind aprobarea achitării cotizaţiei pentru anul 2020 datorată de
către Municipiul Brad, în calitate de membru, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
,,AQUA PREST HUNEDOARA”.
Suplimentar 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei pentru
anul 2020 datorată de către Municipiul Brad, în calitate de membru, Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul
Hunedoara”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
referatul de aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea Consiliului Local nr.
60/2009, Municipiul Brad prin Consiliul Local, a devenit membru al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul
Hunedoara”.
Prin adresa nr. 100/13.01.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
12600/14.01.2020 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de
Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara” s-a comunicat faptul că prin Hotărârea AGA nr.
12/17.12.2019 a asociației s-a stabilit cotizația pentru anul 2020 ca fiind în cuantum de 1,2
leu/locuitor/an.
Această cotizație se aplică la populaţia după domiciliu în Municipiul Brad la data de
01.07.2019, furnizată de Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara.
Pentru anul 2020 cotizația de membru pentru Municipiul Brad este în cuantum de
18.433,20 lei/an, iar decontarea acestor cheltuieli se face de la capitolul bugetar 51.02.
”Autorităţi publice ” cu încadrarea în limita creditelor bugetare aprobate.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus aprobarea achitării cotizaţiei în cuantum de 1,2 lei/locuitor/an, respectiv suma de
18.433,20 lei/an, pentru anul 2020, datorată de către Municipiul Brad, Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul
Hunedoara” și-l supune plenului Consiliului Local al Municipiului Brad spre dezbatere în
forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii

publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nemaifiind alte discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea,
menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri,
respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin.
3 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
necesită votul majorităţii absolute a consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 41/2020 privind aprobarea achitării cotizaţiei pentru anul 2020 datorată de
către Municipiul Brad, în calitate de membru, Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”.
Suplimentar 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei pentru
anul 2020 datorată de către Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără
stăpân”, judeţul Hunedoara.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
referatul de aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea Consiliului Local nr.
48/2012, Municipiul Brad prin Consiliul Local, a devenit membru al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”,
judeţul Hunedoara.
Ulterior, în scopul aplicării prevederilor Legii nr. 258/2013 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea
programului de gestionare a câinilor fără stăpân şi ale H.G. nr. 1059/23.12.2013pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 16/2014 s-a aprobat delegarea activităţii ,,Serviciului de gestionare a
câinilor fără stăpân” de la Municipiul Brad, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, judeţul Hunedoara.
Datorită faptului că, începând cu anul 2015, Consiliul Județean Hunedoara nu a putut
susține integral din fonduri proprii funcționarea asociației, s-a impus instituirea unei
cotizații anuale pentru membri asociați.

La stabilirea cotizației pentru anul 2020, datorată de către Municipiul Brad în calitate
de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea
animalelor fără stăpân” , judeţul Hunedoara s-a ținut cont de valoarea anuală a cotizaţiei în
cuantum de 11 lei/locuitor, aprobată de către Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, judeţul
Hunedoara în ședința din data de 24.02.2020 prin Hotărârea nr. 4/2020, precum și de datele
furnizate de către Direcția Județeană de Statistică Hunedoara, din care reiese faptul că
populația Municipiului Brad, după domiciliu, la data de 1 iulie 2019 este de 15.361
locuitori.
Astfel, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea achitării,
pentru anul 2020, a cotizației de membru a Municipiului Brad, în cuantum de 168.971
lei/an.
Precizează că decontarea acestor cheltuieli se face din bugetul local, de la capitolul
bugetar 51.02. ”Autorităţi publice ”, cu încadrarea în limita creditelor bugetare aprobate.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Primar, Florin Cazacu menționează că noi plătim prețul lipsei de educație a
cetățenilor care abandonează câinii și puii de cine, pe domeniul public. Menționează că
potrivit legislației în vigoare, cheltuielile de gestionare ale unui câine sunt enorme, inclusiv
incinerarea cadavrului costă mult.
Nemaifiind alte discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea,
menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri,
respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin.
3 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

necesită votul majorităţii absolute a consilierilor locali în funcție, respectiv 9
consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 42/2020 privind aprobarea achitării cotizaţiei pentru anul 2020 datorată de
către Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, judeţul Hunedoara .
Suplimentar. 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al
Municipiului Brad pe anul 2020.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
referatul de aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că rectificarea bugetară propusă spre
analiză, dezbatere şi aprobare are drept temei legal prevederile art.19 alin.2 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, conform cărui ”Pe parcursul exerciţiului bugetar,
autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin.1, lit. a şi b, în
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat,
precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de
credite”.
Prin adresa nr. 5/25.02.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
19.233/27.02.2020, conducerea Școlii Gimnaziale „Mircea Sântimbreanu” Brad, ne
informează cu privire la suma de 96.954,99 lei, virată în contul Primăriei Municipiului Brad
în data de 18.02.2020, sumă ce reprezintă prefinanțarea solicitată de către unitatea de
învățământ.
Având în vedere faptul că la buget s-au încasat venituri de la Ministerul Fondurilor
Europene în sumă de 96,96 mii lei, propune majorarea bugetului local al Municipiului Brad
pe anul 2020 atât la venituri, cât si la cheltuieli cu această sumă, după cum urmează:
Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2020 se majorează cu suma de 96,96
mii lei, la capitolul bugetar: 48.02 „Sume primite de la UE”.
Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2020 se majorează cu suma de
96,96 mii lei, la capitolul bugetar - 65.02 „Învățământ” pentru prefinanțarea proiectului
Școlii Gimnaziale „Mircea Sântimbreanu” Brad, intitulat „POCU” – Comunitatea Brad
acceptă sprijinul nostru”.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
atât majorarea bugetului local al Municipiului Brad pe anul 2020 atât la venituri, cât si la
cheltuieli cu suma de 96,96 mii lei și-l supune plenului Consiliului Local Brad spre
dezbatere în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru

activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nemaifiind alte discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea,
menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri,
respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin.
3 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
necesită votul majorităţii absolute a consilierilor locali în funcție, respectiv 9
consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 43/2020 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Brad pe anul
2020 .
Punctul nr. 13. Analizarea și discutarea unor cereri și adrese:
- adresa nr. 1117/20.02.2020 a Spitalului Municipal Brad prin care se
înaintează propunerile pentru constituirea comisiei de concurs respectiv de soluționare a
contestațiilor în vederea organizării concursului pentru ocuparea postului de director
medical.
Domnii consilieri au luat act de această adresă și, în contextul punctului înscris la
punctual 6 de pe ordinea de zi, au dat avizul de principiu pentru constituirea comisiei de
concurs, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor mai sus amintite, în componența
prezentată.
- adresa nr. 15971/03.02.2020 a RDD BOBAR DESIGN S.R.L. prin care
domnul Bobar Romeo solicită închirierea unei suprafețe de 12 mp. teren în Municipiul Brad
pentru comercializare KURTOS KOLACS;
În urma analizării solicitării, Consiliul Local al Municipiului Brad, cu unanimitate de
voturi, își exprimă ACORDUL pentru demararea procedurii prealabile inițierii proiectului
de hotărâre de închiriere a unui bun proprietate publică.
- sesizarea nr. 15.134/2.01.2020 a domnului Marțiș Ionel Iustin prin care
solicită includerea în bugetul local a sumelor de bani necesare realizării următoarelor lucrări
din satul Țărățel și anume: continuarea canalizării pe Valea Șteaului, montarea conductei de
apă potabilă, modernizarea drumului sătesc Valea Șteaului până la ultima casă.

Domnul consilier local, Vasile Bârea solicită să se explice puțin mai concret și
întreabă ce speranțe de realizare a solicitărilor sunt, deoarece oamenii chiar au nevoie de
ceea ce cer.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că există intenția de a se realiza rețeaua de
apă, canalizarea și asfaltarea dar, din păcate, toate acestea sunt legate de bani. Este vorba
acolo de o rețea de apă veche, de peste 30 de ani. Rețeaua de apă se va realiza din fonduri
europene de către SC APA PROD S.A., proiect aflat în derulare, împreună cu cel de la
Mesteacăn. Asfaltarea este responsabilitatea administrației publice locale, dar se va putea
realiza doar după ce se va finaliza proiectul de canalizare.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, menționează că ar trebui măcar să se facă ceva
lucrări de sprijin ale rambleurilor.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că dumnealui a fost la fața locului, că s-au
făcut o serie de lucrări la zid și că se vor mai executa lucrări de pietruire până la finalizarea
lucrărilor de canalizare.
În urma analizării de către domnii consilieri locali a solicitării, s-a ajuns la concluzia
că pentru realizarea acestor lucrări este necesară o valoare prea mare care nu poate fi
susținută din bugetul local al Municipiului Brad pe anul 2020. În acest sens s-au făcut
demesuri pentru obținerea finanțării prin Programul Operațional Infrastructură Mare în
vederea executării lucrărilor. Mai mult, se amintește că doar după finalizarea lucrărilor de
reabilitare și extindere a rețelei de apă potabilă și canalizare, se pot demara lucrările de
reabilitare a drumului. În acest an în Lista sinteză a cheltielilor de investiții a fost cuprinsă
suma necesară proiectării pentru toate drumurile vicinale din satul Țărățel, urmând ca în
acest an să se încheie contractual de prestări servicii pentru proiectare.
Punctul nr. 15. Informarea nr. 18.379/20.02.2020 privind cauzele aflate pe rolul
instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
Domnii consilieri locali au luat act despre aceasta.
Suplimentar 1. Adresa nr. 17.907/18.02.2020 a locatarilor blocului 10 de pe strada
Aleea Poștei din municipiul Brad, județul Hunedoara prin care solicit aprobare pentru
montarea unor blocatoare pentru parcare, în parcările riverane, aferente blocului
susmenționat, pe care le ocupă în baza contractelor de rezervare.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că dacă li se va permite tuturor să
amplaseze asemenea blocatoare, se vor umple parcările de așa ceva. Prin intermediul
Compartimentului Parcări Publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului
Brad parcările rezervate vor fi marcate mai evident.
Menționează că va veni ulterior cu propuneri pentru parcare supraterană, deoarece a
crescut foarte mult numărul mașinilor în Municipiul Brad.
Domnul consilier local, Vasile Poenaru, precizează că nu are sens să se mai discute
despre acest subiect.
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, întreabă ce se întâmplă cu școala veche de
pe strada Horea.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că există un proiect de demolare în curs
de realizare, însă mai sunt de obținut doar câteva avize.

Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, precizează că acolo ar fi bine dacă s-ar
realiza niște locuri de parcare.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că exact la asta s-a gândit, în plus
menționează că se intenționează achiziționarea terenului din spatele sediului Administrației
Financiare Brad unde să se facă o parcare acoperită cu 2 - 3 nivele. S-ar mai putea gândi și
realizarea unei parcări acoperite la Piață. Este necesar doar să se găsească resursele
financiare în buget.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, solicită să se țină cont și de reabilitarea parcării
de pe strada Șoimilor.
În urma analizării solicitării, domnii consilieri locali apreciază ca este inoportun a se
aproba montarea unor astfel de blocatoare pentru parcare.
Suplimentar 2. Adresa nr. 18.684/24.02.2020 a domnului Benea Adrian Marius,
delegat sătesc – sat Mesteacăn solicită sprijin financiar pentru realizarea rețelei de apă de pe
str. Avram Iancu (zona fostei incinte E.M. Țebea) până la Mesteacăn (Valea Satului),
deoarece un număr tot mai mare de gospodării din satul Mesteacăn se confruntă cu lipsa apei
potabile.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că extinderea rețelei de alimentare cu apă
pe drumul vicinal Valea Satului este cuprinsă în cadrul studiului de fezabilitate elaborat
pentru promovarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în
județul Hunedoara, în perioada 2014-2020”, finanțat din Fondul de coeziune prin Programul
Operațional Infrastructură Mare.
Domnul consilier local, Ioan Hărăguș, propune să se facă pentru că ce se face este
bine făcut.
Consiliul Local al Municipiului Brad, cu unanimitate de voturi, acordă AVIZ
FAVORABIL pentru realizarea rețelei de apă.
Suplimentar 3. Adresa nr. 18.717/24.02.2020 a domnului Grancea Moise Emanuel
prin care solicită închirierea unei suprafețe de teren aferent chioșcului de ziare situat pe str.
Libetății, f.n., județul Hunedoara, în vederea realizării unei terase după ce-și va obține
avizele, acordurile și autorizația de funcționare pentru activitate comercială de tip fastfood.
În urma dezbaterilor Consiliul Local, ținând cont de documentele anexate cererii, nu
a aprobat cele solicitate întrucât în obiectul de activitate nu există codul CAEN aferent
activității pe care se dorește a fi desfășurată.
Punctul nr. 16. Diverse.
Domnul delegat sătesc, Liviu Groza, precizează că este nevoie să se decolmateze
valea din sat pe o lungime de 160 m. și anume: 100 m de la intersecția cu drumul de la
Hârnic și 60 m la ieșirea din sat.
Mai amintește că s-au surpat malurile și este necesar a se repara drumul. Mai mult, la
inundațiile din trecut a fost decolmatată valea și s-a depozitat pământul care necesită a fi
îndreptat cu un utilaj.
Este necesar a se toaleta arborii de pe margine drumului. Mai solicită montarea unei
camere pentru a-i înregistra pe răufăcătorii care aruncă gunoaiele în vale (canapele, saci de
moloz, etc..).

Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că trebuie decolmatate toate văile din
Municipiul Brad, menționează că, în prezent, s-a alocat o sumă pentru decolmatarea Văii
Bradului. În ceea ce privește surparea malurilor, menționează că în această primăvară se va
avea în vedere și acest lucru, în ceea ce privește toaletarea arborilor va trebui să se ia
legătura cu reprezentanții Ocolului Silvic pentru a se face totul legal iar în ceea ce privește
camera video, menționează că ar trebui montate 200 nu una.
Nemaifiind alte discuţii, domnul președinte de ședință, Bogdan Sorin Ștefea, declară
închise lucrările şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al
Municipiului Brad din data de 27 februarie 2020.
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